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REFORMACJA W NIDERLANDACH 
 

I. Przyczyny reformacji: 
• Narastające konflikty społeczne ( powiększająca się przepaść między poszczególnymi 

warstwami społecznymi, wzrost cen żywności przy braku podwyżek plac) 
• Potęga kościoła katolickiego → Kościół posiada olbrzymie majątki ziemskie (w niektórych 

prowincjach nawet do ¼ wszystkich ziem uprawnych) 
• Spora część ludności w zależności od Kościoła (dłużnicy, zamieszkujący majątki należące do 

Kościoła, podlegli kościelnej jurysdykcji) 
• Występki wysokich dostojników kościelnych  (‘świecki’ tryb życia, symonia, łamanie ślubów 

czystości, gromadzenie urzędów) 
 

Początek: 
• Poparcie dla wystąpienia Lutra (31.10.1517r.) 
• Główne ośrodki  rozpowszechniania się nowej idei:  Antwerpia( cudzoziemscy kupcy i 

marynarze), Dordrecht (klasztor Augustianów), Emden 
• Spalenie ksiąg luterańskich w Lowanium (1520 r.), Antwerpii (1521 r.) i Gandawie (1521 r.) 
• W 1523 r. pierwsze publiczne spalenie zwolenników reformacji 

 
• Luteranizm zdobywa popularność głównie wśród zamożnego mieszczaństwa i części szlachty 
• Anabaptyzm rozpowszechnia się wśród uboższych warstw społecznych 
 
Cztery podstawowe hasła teologii reformacyjnej: 

• Jedynie pismo (sola scriptura)  
Biblia jest jedynym Słowem Bożym. 

• Jedynie Chrystus (solus Christus)  
Wykluczenie w procesie zbawienia wszelkiego pośrednictwa, nie będącego udziałem 
Chrystusa. Usunięcie z Kościoła kult świętych. Zaprzeczenie możliwości 
jakiegokolwiek wpływu człowieka na zbawienie. 

• Jedynie łaska (sola gratia) 
Dobre uczynki nie maja jakiegokolwiek znaczenia dla procesu zbawienia. 
Człowiek jest zbawiony jedynie z łaski, przez zasługi Chrystusa i przez wiarę.  
Dobre uczynki nie są drogą do zbawienia, ale wynikiem wiary w Chrystusa. 

• Jedynie słowo (solum verbum) 
Kościół jest wszędzie tam, gdzie zwiastuje się Słowo Boże i to z niego rodzi się 
społeczność Kościoła, a na autentyczność Kościoła i społeczności świętych, nie mają 
wpływu zewnętrzne przejawy kultu i wielowiekowa nawet tradycja, ale fakt 
zwiastowania Słowa Bożego 
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Luteranizm: 

• Odrzucenie dogmatów ustanowionych przez sobory i papieży z wyjątkiem 
wniosków czterech pierwszych soborów powszechnych; tylko Pismo 
Święte jest źródłem objawienia (zasada sola scriptura).  

• Głową Kościoła nie jest papież, ale Jezus Chrystus, będący jedynym pośrednikiem w 
zbawieniu (solus Christus).  

• Dla zbawienia najważniejszy jest wewnętrzny akt wiary (sola fide).  
• Sakramenty są "znakami i świadectwami woli Bożej". Uznawane są jedynie dwa: 

Chrzest i Komunia św., podawana pod dwiema postaciami.  
• Matkę Jezusa jako "błogosławioną między niewiastami" otacza się szacunkiem, lecz 

od tego szacunku daleko jest do czci, jaka należy się jedynie Bogu. Luteranie 
odrzucają kult świętych. 

• Pobożność ewangelicka opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, 
na szczerej modlitwie, przykładnym życiu rodzinnym i sumiennym wykonywaniu 
wszelkich obowiązków.  

• Luteranie praktykują spowiedź ogólną, ale uznają również spowiedź indywidualną.  
• Duchowni - księża przewodniczą obrzędom i organizują je. Nie obowiązuje ich 

celibat. Luteranie uznają kapłaństwo powszechne ochrzczonych.  

 

Kalwinizm:                                                   

• zasada ciągłego reformowania się i ewoluowania doktryny 
kościelnej (wedle zasady Ecclesia reformata semper reformanda - 
Kościół reformowany ciągle reformujący się) - przez to pierwotny 
kalwinizm ze swoimi surowymi zasadami stał się jednym z 
bardziej liberalnych wyznań chrześcijańskich  

• dwa sakramenty - chrzest i eucharystia. (podczas sakramentu 
Komunii, zwanego Wieczerzą Pańską nie uznaje się transsubstancjacji, jest ona 
jedynie aktem symbolicznym obecności Chrystusa)  

• zakaz umieszczania w kościele obrazów i rzeźb - w odróżnieniu od kościołów 
luterańskich w kalwinizmie nie stosuje się nawet krucyfiksów. 

• kult Biblii, zwłaszcza Ewangelii  
• tradycja kościelna nie ma wpływu na doktryny kościelne  
• powszechne kapłaństwo wszystkich wiernych (księża pełnią funkcję kaznodziejów, 

ordynowanych z urzędu; brak rozbudowanej hierarchii).  
• zbawienie jest ograniczone, tzn. Jezus umarł nie dla zbawienia wszystkich ludzi, lecz 

tylko tych wybranych przez Boga  
• doktryna predestynacji  
• niezależność od państwa  
• odrzucenie wolnej woli człowieka (łaski Boga raz danej nie można stracić, ani z 

własnej woli odrzucić)  
• akcentowanie wszechmocy Boga i nicości człowieka, "skażonego" przez grzech 

pierworodny  
• podkreślanie roli zbawienia przez wiarę dzięki Łasce Bożej ("religia wiary") w 

opozycji do innych tzw. "religii uczynków" (np. katolicyzmu) 
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Zwinglianizm:                                      

• negacja dogmatu  o rzeczywistej obecności Chrystusa w 
Eucharystii 

• zniesienie Mszy Św. 

• Usunięcie z kościołów obrazów 

• Pismo Św. Jedynym źródłem wiary 

• Język narodowy do liturgii 

• Sekularyzacja majątków kościelnych 

 

Anabaptyzm: 

• Odrzucenie chrztu dzieci 

• Zmiany w życiu społecznym 

• Powrót do ideałów pierwotnego Chrześcijaństwa 

• Prostota kultu 

 

 
II. Ruchy obrazoburcze 

 
 rewolucyjne nastroje we Flandrii i Brabancji:  

 
• w Antwerpii, Gandawie i Brugii wrzało: szerzył się anabaptyzm i kalwinizm, 

przybywali hugenoci z Francji; 
• w 1561 r. we wschodniej Flandrii miały miejsce wystąpienia zbrojne anabaptystów 

(stłumione 2 lata później); 
•  1561-63 gwałtowne starcia nad granicą francuską w Tournai i Valenciennes; 

 
 lata 1564-65: zaostrzenie sytuacji na południu: w Brabancji i Flandrii kalwinizm 

umacniał się dzięki działalności kaznodziejów: Christopha Fabriciusa i Oliveriusa 
Bocka; 

 
 11.08.1566 r. na przemysłowym południu (Hondschoote, Armentieres, Cassel) 

wybuchło ludowe powstanie nazwane później obrazoburczym: 
 

• robotnicy z manufaktur tekstylnych, rzemieślnicy i chłopi zaatakowali kościoły i 
klasztory; 

• tworzono oddziały milicji ludowej;  
•  na północy (Holandia, Zelandia, Utrecht) marynarze, rybacy i tkacze rozpędzali 

duchowieństwo; 
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 bilans: 12 z 17 prowincji ogarniętych powstaniem, 5 tyś. splądrowanych klasztorów i 
kościołów; 

 
 działania kontrrewolucyjne namiestniczki: 

 
• 23.08.1566 r. Małgorzata Parmeńska zawarła porozumienie (Accord) ze Szlachetnym 

Towarzystwem: zapowiedź zaniechania działań inkwizycji, jawności kazań i 
nabożeństw protestanckich, amnestii dla członków związku szlachty;  

• szlachta zaczęła tłumić powstanie (Orańczyk w Antwerpii, Egmont we Flandrii, 
admirał Hoorn w Tournai, Hooghstraeten w Malinek, Brederode w Holandii); 

• wiosną 1567 r. powstanie gminu zostało stłumione; 
 

 Małgorzata i Filip traktowali Accord jako rozwiązanie doraźne – rozprawa z opozycją: 
 

• reakcja opozycji: wrzesień 1566 r. plan złożenia Małgorzaty z urzędu (autorstwa 
księcia Oranii) 

• 3.10.1566 r. zjazd w Dendermonde z Egmontem, Hoornem i Ludwikiem Nassau: z 
pomocą protestanckich książąt Rzeszy planowali przeprowadzenie zamachu stanu 
(władza w rękach triumwiratu); 

• Styczeń 1567 r. prowokacja Małgorzaty w Radzie Państwa: wezwanie wszystkich 
możnych do złożenia przysięgi na nieograniczoną wierność królowi – protest 
Orańczyka, Hoorna, Brederode, Hooghstraetena;  

• Wilhelm Orański proszony o przewodzenie obozowi kalwińskiemu w powstaniu 
(odmówił); - klęska opozycji antyhiszpańskiej; 

 
  

III. Pacyfikacja Gandawska 
 

• 4 IX 1576 oficerowie związani z księciem Oranje dokonują w Brukseli Zamchu stanu 
– wtrącają do więzienia członków Rady Państwa 

• Obalona władza Hiszpanów 
• Rewolucja ogarnia całe Południe 
• Powstania w innych miastach w tym w Gandawie 
• Lud chwyta za broń i wprowadza demokratyczne porządki 

• W październiku 1576 w Gandawie – zebranie Stanów Generalnych nie 
odzwierciedlało sytuacji i zmian w kraju 

• Pertraktacje przyspieszyło złupienie przez Hiszpanów Antwerpii („furia hiszpańska) 
• 8 XI 1576 podpisanie „pacyfikacji gandawskiej” – dokumentu proklamującego 

formalnie walkę z Hiszpanami  i przywrócenie dawnych wolności kraju 
• Przyszłe Stany Generalne miały uporać się ze sprawami religii 
• od tej pory religią był kalwinizm, wstrzymano represje wobec protestantów 
• Formalne przyzwolenie na walkę Południa z Hiszpanami oraz reprezentacja 

postulatów społeczeństwa chcącego wolności religijnej i likwidacji nadużyć 
ekonomicznych 

• W miastach na czele nowego ruchu stanęły grupy mieszczan zorganizowane wokół 
kalwińskich konsystorzy a potem tzw. Komitetów Osiemnastu 

• Don Juan nowym namiestnikiem w Niderlandach Południowych 
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• Zawarto z władzą centralną Unie Brukselską 9 I 1577 jako aneks do Pacyfikacji, 
podkreślająca zachowanie pełnych praw religii katolickiej i obowiązek posłuszeństwa 
wobec króla 

• Don Juan wszedłwszy w porozumienie z twórcami unii podpisał Wieczny Edykt , który 
zatwierdzał stare prawa Niderlandzkie i podtrzymanie w całym kraju prymatu religii 
katolickiej 

• Kwiecień 1577 – wymarsz wojsk hiszp. z Niderlandów. ☺ 
 
IV. Unia Utrechcka              
 

• Zawarta w 1579 w Utrechcie przez północne 
prowincje Niderlandów pod hasłem wolności 
religijnej i walki z Hiszpanami. 

• traktat podpisały prowincje: Holandia, Zelandia, 
Utrecht (prowincja bez miasta) i Groningen. 4 
lutego dołączyła Gandawa, a w ciągu kilku 
miesięcy także: Amersfoort, Ypres, Antwerpia, 
Breda, Bruksela, Brugia. 

• Unia była reakcją na traktat z Arras, w której 
prowincje południowe zadeklarowały 
poddaństwo katolickiej Hiszpanii. 
 

V. Walka między arminianami a gomarystami 
 

 spory między prowincją Holandii a namiestnikiem Maurycym: 
 

• brak zgody w ocenie rozejmu z Hiszpanią – zwolennicy namiestnika chcieli 
kontynuować wojnę z Hiszpanią; regenci byli zadowoleni ze stanu rzeczy (przywódca 
partii pokojowej, pensjonariusz Holandii Jan Oldenbarnevelt, obawiał się, że wojna 
wzmocni pozycję Maurycego) – konfrontacja przybrała formę sporu religijnego; 

 
 dogmatyczny spór między profesorami teologii: Jacobem Harmenszem i Franciscusem 

Gomarusem: 
 

• J. Harmensz (Arminius): prof. Uniwersytetu w Lejdzie; postulował złagodzenie 
rygorów kalwinizmu (przeciw dosłownemu pojmowaniu predestynacji, za 
ozdabianiem kościołów, za supremacją państwa);  

• po śmierci Arminiusa w 1610 r. Jan Uyttenboaert zwołał w Goudzie konwencję 
teologów kalwińskich – powstał manifest „Remonstratie” („Protest”); jego autorzy to 
remonstranci lub arminianie; 

• w 1611 r. odpowiedź ortodoksyjnych kalwinistów (odtąd antyremostrantów lub 
gomarystów) pod przywództwem F. Gomarusa – „Antyprotest” („Antiremonstratie”): 
odrzucenie tezy o wyższości władzy świeckiej, postulat rozstrzygnięcia sporu przez 
synod narodowy lub zagraniczne uczelnie protestanckie; 

 
 nowy aspekt w sporze: czy wyższy autorytet przysługuje federacji czy poszczególnym 

prowincjom? 
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• Maurycy był zwolennikiem supremacji federalnej – sprzeciw wobec tezy arminian o 
uznaniu supremacji poszczególnych prowincji; poparli go ortodoksyjni kalwiniści; 

• J. Oldenbarnevelt popierał arminian; z jego inicjatywy Stany Holandii uchwaliły 
05.08.1617 r. tzw. „ostrą rezolucję” – prowokacja wojny domowej; 

• Holandia nie mogła zdobyć supremacji w unii, więc chciała się z niej wycofać – 
Maurycy chciał temu zapobiec: zwołano synod federalny w Dordrechcie (1618 r.), 
który potępił arminiańską interpretację kalwinizmu, zakazał im działania w 
Republice, nieposłusznych skazano na banicję (Oldenbarnevelta skazano na śmierć); 

• konsekwencje: wzmocnienie władzy namiestnika, osłabienie pozycji Holandii w 
Republice, klęska patrycjatu holenderskiego, osłabienie funkcji wielkiego 
pensjonariusza; 

 
 

 

 
 


